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أما  ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 بعد:
جاب عليه، أقصد أنه ال أجيب عليه أنا، وال يجيب عليه أحد من أنا أطرح سؤال، وأقصد أنه ال ي اأحيان  

، اما يلزم أبد  ا يلزم أن يكون كل سؤال له جواب، وهذه طريقة، استعمل ذهنك وابحث، يعني مالحاضرين، 
صير، الطالب عليه كفل من ، شيء جاهز ما غير مركب جاهز، ما ياكل شيء جاهز، أبد   ن و غواإلخوة يب

 التعلم.
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وظرف الزمان وظرف  ،والمصدر ،مسة عشر: وهي المفعول بهباب منصوبات األسماء: المنصوبات خ"
وخبر كان  ،والمفعول معه ،والمفعول من أجله ،والمنادى ،واسم ال ،والمستثنى ،والتمييز ،والحال ،المكان

 ."والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل ،واسم إن وأخواتها ،وأخواتها
وما يتبع هذه المرفوعات  ،ألنها العمدمن المرفوعات  -رحمه هللا تعالى-، لما فرغ المؤلف هذه هي المنصوبات

منها ما يقوم مقام العمدة، هي في الجملة مما هو مشترك بينها وبين غيرها أردف ذلك بالمنصوبات، المنصوبات 
ت ولذا وليت المنصوبا ؛لفاعلمنها ما يقوم مقام العمد كنائب ا ، لكنتتم الجمل بدونها، افضالت وليست عمد  

والعامل في المجرورات حروف،  ،األن العامل في المنصوبات أفعال غالب   المرفوعات وقدمت على المجرورات؛
ل المنصوبات؟ لماذا؟ لماذا نقول؟ ألن : المفتوحات بدهل نستطيع أن نقولفقدمت من هذه الحيثية، المنصوبات 

 ،ألن البناء الفتح يدخل على المرفوع اء، وعالمة البناء ال يعتد بها؛بنالنصب عالمة إعراب، والفتح عالمة 
االسم المبني على الفتح قد يكون فاعل، وقد ويدخل على المجرور، ما دام عالمة بناء،  ،ويدخل على المنصوب

ال منصوبة؟ مبنية على الفتح  )ضربَت(، فإذا قلت: اوقد يكون مجرور  ، مفعوال  يكون  ؛ ألنها مفتوحةالتاء مفتوحة وا 
منصوبة، المقصود أن المنصوبات هي التي تلي المرفوعات، والنصب يلي الرفع،  مبنية على الفتحة، ما تقول:

على  -رحمه هللا تعالى-باعتبار أن المرفوعات هي العمد، والمنصوبات هي التي تليها في المرتبة، ذكر المؤلف 
، خمسة عشر، وفائدة ذكر الرقم لكي يطبق عليها ماال  سبيل اإلجمال أن المنصوبات خمسة عشر، ذكرها إج

رقم خمسة عشر،  ، ثم بعد ذلك النشر إجماال  اللفعلى سبيل ، الرقم اإلجمالي خمسة عشر، ثم فصلها التفصيل
المنصوبات المفعول به  :هذا الرقم خمسة عشر، يعني لو قالثم نشرها بعد ذلك،  ثم عددها على سبيل اللف

خمسة عشر ثم حفظت تقدر  :قالالرقم يعين من يريد الحفظ، يعني لو  ذكر ، لكنانتهى إلى أنوكذا وكذا وكذا 
خمسة عشر يمكن ما تراجع، يضيع عليك بعض األشياء وما  :يعني لو ما قالبد تراجع، نقص واحد ال تعدد، 
للعدد اإلجمالي  اطابق  إن كان مهذه فائدة ذكر العدد اإلجمالي، يعين الحافظ فإذا حفظ وعدد ما حفظه  تراجع،

أو زادت؟ عرف  إذا قلت ، لكنوعرف أنه ضبط حفظه، حفظه مضبوط خمسة عشر بها ونعمت ،خمسة عشر



، نأتي إلى ما ذكره على سبيل اللفمنها أو زاد منها ما ليس منها، ف اأن حفظه فيه شيء، إما أن يكون نقص  
  :خمسة عشر
رف الزمان، ظرف المكان، الحال، التمييز، المستثنى، اسم ال، المصدر، ظ :هذا األول، والثاني المفعول به
 كم صارت؟  اتها، واسم إن وأخواتها، والتابعخبر كان وأخو المفعول ألجله، المفعول معه، المنادى، 

يرجع إلى الكتاب يشوف و أربعة عشر ال بد أن ياآلن الذي يحفظ ويعدهن  أربعة عشر، ش ترك؟ اآلن التفصيل ا 
تصير ننا نعد التوابع األربعة؟ يصير كم؟ إ :هل نقولهل يطابق العدد اإلجمالي؟ وتعيينها ردها بهذا العدد س
ن عددناها سبعة عشر؟    .صارت أربعة عشرالتابع واحد  :واحد، قلناتزيد لو عدينا التوابع األربعة، وا 
 طالب:.......

نعم، عّد منها مؤلف ذكرها هكذا؟ أو أن ال شيءأربعة عشر، يعني هل سقط منها عدهن مضبوط، كم؟  كيف؟
يعني محله النصب سواء المنادى، المنادى في بعض أحواله محله النصب باستمرار، هو منصوب باستمرار، 

 (يا رجال  ) نصب، المقصود أنه من المنصوبات أو بني على الضم في محل انصب لفظه فيما إذا كان مضاف  
 ى داخلة في هذا.منادى هذا، من صور المنادى، من صور المناد

 طالب:......
ينقص العدد، إيه نبي نجمع  الو جعلهما واحد   :ظرف الزمان وظرف الزمان لو جعلهما واحد، هم مفرقين، نقول

، ان المؤلف ترك شيئ  إ :ال بد أن نالئم، إما أن نقولنبي نضم علشان تصير التوابع أربعة بدال ما هي بواحد، 
ونجعل ثم بعد ذلك نأتي إلى التوابع  :األقسام وبعض األنواعبعض حتاج إلى ضم أو ن، اترك واحد   :إما أن نقول

نه إ :ال بد أن نقول ا، إذ  افليجعل التوابع هنا واحد  طريقته في المرفوعات جعل التوابع واحد،  ، لكنكل واحد واحد
 ترك واحد. 
 طالب:......

 خمسة عشر. :ما يقول اإذ  يترك واحد كيف!؟ 
 طالب:......

، اربعة عشر ويترك واحد  ، ما يعد أعد خمس عشركذا و خمسة عشر منها كذا  :قالال، هو لو أراد المنتهيين  ،ال
 هو المصدر.
 طالب:......
 ياهلل غيره؟فض، الخانزع  لىالمنصوب ع
 طالب:......

، ومنهم ضفالخانزع  علىالمنصوب  :كل أدلى بدلوه، منهم من قالعلى كل حال الشراح  مفعول ظن وأخواتها؟
ألن المنصوب على نزع الخافض  ؛ظن أقربترك مفعول ظن وأخواتها، وكأن مفعول مفعول ظن،  :من قال

 خالف األصل.
 طالب:......



، وظن وأخواتها ،وأن وأخواتها ،ال هو يشرح لك المبتدأ والخبر والعوامل المؤثرة في المبتدأ والخبر، كان وأخواتها
 رك األمثلة كل مثال في بابه؟ و نتبر، نأتي إلى األمثلة، أهذا عامل مؤثر في المبتدأ والخ

 كل مثال في بابه. طالب:
اهذا مفيد  ؟خمسة عشريعني رقم  العدد إجماال  المقصود أننا عرفنا لماذا يذكرون كل مثال في بابه طيب،  ، جدًّ

يكون لديك ، ال بد أن او خمس  أ اوجدتها أربع  ثم تعدد، إذا جمعت الحديث  ((آية المنافق ثالث)) :يعني إذا قال
بحيث إذا قارنت بين الرقم اإلجمالي  ،وما جاء عنه في أحاديث أخرى  ،عناية بهذا الرقم الذي جاء عن المعصوم

بين الرقم اإلجمالي وما تحته وعانيت من حيث الربط بين اإلجمالي والتفصيلي ال، والمفردات وحصل عندك إشك
ألنه  ؛ال في هذا الحصر نظر، ((في المهد إال ثالثةلم يتكلم ))قال مثلما قال: تضبط العدد بهذه الطريقة، وال ي

  .هذه الثالثة، ثم زيد على ذلك فيما بعد هو في أول األمر ما عنده خبر إالال، ، ثالثة ثبت أنه تكلم أكثر من
 ((مائة إال واحد، اوتسعين اسم  تسعة  إنا هلل )): لما يقوم مثال  فالطالب يعنى بهذه األرقام، يطبق عليها التفصيل، 

من  ة المسلم أن يتتبع هذه األسماءذ لهمحهذا شال، بدون عدد يعني هذا عبث؟ هذا تضييع للمسلم؟ ويتركها 
فأهل العلم سلكوا هذه الطريقة على كما جاء في الحديث ليثاب على ذلك، ويحصيها ويبحث عنها،  ،مظانها

خمسة عشر وعددها أربعة  ثم النشر، واآلن ذكرها إجماال   ذكرها تفصيال  م اللف، سبيل الذكر اإلجمالي للرقم ث
 أو يكون المنصوب على نزع الخافض. (ظن) امنصوب  وهو إما أن يكون  ،اعشر وأسقط واحد  

، يعني فعل فاعل مفعول هذه جمل كثيرة ألنه أكثرها تداوال   ؛المفعول به، المفعول به :األول من هذه المنصوبات
ا الجمل كثيرة ، اجدًّ الذي هو ألن الفعل  ؛عدية فالمفعول به أكثرها تداوال  األفعال المتال سيما األفعال المتعدية،  جدًّ

ضرب، يتفرع منها  :، المادة الضرب الذي هو المصدر يتفرع منها الفعلالضرب مثال   أصل المادة المصدر
ثة مأخوذة من األصل، أصل الكلمة، ذه الثالالمضروب، وكل ه :الذي هو الضارب، يتفرع منها الثالث :الفاعل

ليش ما قدمنا  ؟أصل المادة الذي هو المصدر، قد يقول قائل: لماذا ال يقدم المصدر الذي هو أصل المادة
مطلق غير مقيد بحرف ال ألنه مفعول على اسمه  ؛المصدر الذي هو المفعول المطلق؟ األصل أن يتقدم هذا

لق من جميع المتعلقات، ما هو باألصل أن يكون الشيء المط ، لكنمعه مفعولمفعول به وال مفعول فيه، وال 
بالنسبة أصل المادة الضرب، هذا المفعول المطلق، هذا هو المصدر، لماذا لم يبدأ به؟  :فنقول هو األصل؟
دة: بينما البصريين عندهم أصل الماعندهم أصل المادة إيش؟ الفعل، الكوفيين أن لنعلم  ، لكنللمفعول به
 المصدر. 
الذي هي طريقة ولذلك يعبر بالخفض ما يعبر بالجر،  ؛روم هذا جاٍر على طريقة الكوفيينابن آجالمؤلف 

ألنه  ؛ها في أول درس وثاني درس، نعم األصل أن يبدأ بالمصدراالكوفيين، فإذا الحظنا هذه المقدمة وذكرن
ن يجعلون األصل الفعل، والفعل يتطلب و الكوفي :أوال  هو نظر إليها من ناحية  ، لكنأصل المادة قبل المفعول به

ال مو ب ، ويتطلب من وقع عليه هذا الفعلفاعال   قدم المفعول به، ظاهر؟ فلذلك الذي هو المفعول، ظاهر وا 
له فاعل وله مفعول، الضرب له ضارب، وله  فالفعل المتعدي له فاعل وله كل فعل متعدٍّ يكثر وقوعه،  اوأيض  
يضرب زيد و إيش من ضرب؟  (ضرب زيد) :ال بد أن يقع الضرب على شيء، تقولمضروب،  اأيض   ش ا 

 كيف؟غير، مع االنكسار ضرب؟ مسألة علة الكسر 



 طالب:......
ال بد لها من كاسر، يمكن تنكسر  ،ما يمكن تأتي له مادة منكسرةال بد له من كاسر، هم عندهم الكسر  ؟كيف

رب، ، ض  شخص مضروب مثال   .. ال بد، يعني لو جاء شخص،..ر معبنفسها؟! الكسر مع االنكسار مع الكاس
ما في أحد  :جاء إلى أبيه يبكي يريد أن ينصره، هل يمكن أن يقول له أبوهمضروب،  ،يبكي ،طفل مضروب

يعني لو جاء  ال بد له من خالق، المخلوق ولذلك هذا العالم يمكن أن يصدر فعل من غير فاعل؟ ضربك؟ 
هذا العالم الذي خلق ال بد له من صحيح، ما ضربك أحد؟ ما هو  :؟ يقول له أبوهربت  ا ض  أن :شخص يبكي يقول

 .خالق
ما مضمر.وعلى كل حال يهمنا من المسألة اآلن المفعول به،   وهو إما ظاهر وا 

 ."وهو االسم المنصوب الذي يقع به الفعل :بهباب المفعول "
ال عليه؟اال إيش عندكم؟ إيش عندك؟ اآلن الموجود في الكتاب إيش؟  سم المنصوب الذي يقع به، يقع به وا 

 عندك عليه؟ 
 .......طالب:

الكتاب به، ما علينا من محي الدين وال غيره،  ، لكنعلينا منهاما تصرفات الطابعين  :عليه أقولبه،  ،ال، به ،ال
وهذا يحتاج إلى تأويل، تصرفات الطابعين ما لنا بها  ،به، الذي يقع بهما علينا من الذين تصرفوا، الكتاب 

ن قلت الذي يقع عليه فعل الفاعل،المفعول وبالفعل دعوة،  إيش معناها إيش؟  (على)هو يلزم به ماشية،  :وا 
، (به)بأولى من  )عليه(يعني ليست واحد،  ؟أو به االستعالء، يعني وقع عليه من فوق  (على)األصل في  أليس
على ما درج عندنا ما يصير، نتصرف في كتب الناس؟ فالذي في كوننا نصحح ف (عليه)من  أولى (به)أو 

دعنا على كلمة كلمة، االسم المنصوب، النصب إيش؟ هل ويقول المؤلف: هو االسم المنصوب، ، (به)الكتاب 
ال مردود؟ مرار   مّر بنا هذا،  اهو من حد المفعول أو حكمه؟ هو حكمه، وهل إدخال الحكم في الحد مقبول وا 

  .اآلن ما بعد تصورناه علشان نحكم عليهالتصور، عن  ألن الحكم فرع ؛مردود
 طالب:.......
فهذا حكمنا عليه، من أجل تحكم عليه، االسم المنصوب يعني  شيئ اما تصورت ، كيف تتصور؟ بعد التصور

النصب، المبتدأ كذا وحكمه  ذا وحكمهحكم، والحكم بعد التصور ال بد أن يكون بعد نهاية التعريف، المفعول به ك
ن كان األصل عند المناطقة أنه ال يذكر الحكم في الحد.، لكنالرفع  هم جروا على هذا، وا 

 ملددددددددددددددددددددددددددة المددددددددددددددددددددددددددردود   وعندددددددددددددددددددددددددددهم مددددددددددددددددددددددددددن ج
 

 أن تددددددددددددددددددددددددخل األحكدددددددددددددددددددددددام فدددددددددددددددددددددددي الحددددددددددددددددددددددددود   
 

التصور، ابن نهاية الحد الذي به يقع وكالمهم صحيح، ألن الحكم فرع عن التصور والتصور ال يكون إال بعد 
 يقول: -رحمه هللا تعالى-مالك 

............................................... 
 

 لهدددددددددددددددددددددددددذين انتخدددددددددددددددددددددددددب وكونددددددددددددددددددددددددده أصدددددددددددددددددددددددددال   
 

 يعني المصدر، على طريقة البصريين.
 طالب:......



المصدر كونه شتق، الذي هو الفعل الملهذين، الذي هو أصل لهذين  ن مصدر، وكونه أصال  و ال، البصري ،ال
ن شئت فقل عليه  ،االسم المنصوب الذي يقع به، لهذين انتخب، يعني رّجح أصال   يعني فعل الفاعل، وا 

ن شئت فقل: وقع بعمر، فعل الفاعل الذي هو الضرب وقع من زيد  (اضرب زيد عمر  )الضرب،  على عمرو، وا 
 مفعول إيش؟  :سماواتفاعل، وال :، ولفظ الجاللةفعل :خلق (خلق هللا السماوات) اومر بنا مثال سابق  

 طالب:......
 ؟اإجماع  

 طالب:......
 ما في خالف؟ اواحد   مطلق، قوال   أنه مفعولوغيره؟ مفعول به، 
 طالب:......

به، هذا  مفعوال  ألن األصل أن الفعل يقع على موجود ليكون  ق وقع على السماوات أو بالسماوات؛نعم، اآلن الخل
مسألة  ثلما قال اإلخوةمطلق؟ على كل حال م به أو مفعوال   ر مفعوال  ما هو موجود، معدوم؟ إيش صار؟ صا

 عه أئمة من أئمة النحو.به، وم ال مفعوال   امطلق   هشام في مغني اللبيب انتصر لكونه مفعوال  وابن خالفية، 
 طالب:......

صيغة  ل المفعولتجعل بد ردت أن تورد أوعليه أو به؟ هو أنت إذا أ ، لكنمفعول، في فعل وفاعل صح مفعول
مفعولة لكن إذا  اة إذ  تقول: السماوات مخلوقصيغة مفعول، صيغتها  االسماوات مخلوقة، إذ  مشى، اسم المفعول 

ال ما هو موجود (ضرب زيد عمرو) إلى نظرت ؟ موجود، خلق هللا السماوات، عمرو هذا موجود وقت الضرب وا 
ودة، كيف تصير مفعول؟ كيف وقع عليها فعل غير موجوقت الخلق أو غير موجودة؟ موجودة السماوات 

 لفاعل؟ ا
هل هي خالف، ؟ : المصدر، معقوال  المضارع، وعقال   :الفعل الماضي ويعقل :عقل ،ومعقوال   قل يعقل عقال  ع

 لة أنها المصدر، مثل العقل.مصدر، وهذا القول األول في المسأ :مصدر أو اسم مفعول؟ قيل
 طالب:......
كتب النقل وهذه كتب هذه أال يعني أن هذه كتب المنقول وهذه كتب المعقول،  :إذا قلت يعني؟ كيفها، وشو؟ 
 ؛وانتهى اإلشكالهذا اسم مفعول  :يقول ،اأن يكون مثل هذا مصدر أبد  ينكر سيبويه مصادر مثلها،  االعقل؟ إذ  

 ى.رجنا عليه ونترك األقوال األخر ما نجزم بما د إحنابس ألن زنته زنة اسم المفعول، 
 طالب:......

القواعد منها الكلية إذا لم يحفظ ما يخالفها فهي يا أخي القواعد منها الكلية ومنها األغلبية، صلح؟ طيب، شلون ت
 قواعد كلية وفيه قواعد أغلبية. اكلية، إذا حفظ ما يخالفها فهي قاعدة أغلبية، والعلوم كلها فيه

 طالب:......
 أي مسألة؟ نحن كم مسألة؟

 ...طالب:...



مفعول به باعتبار أن السماوات مخلوقة، والمخلوقة زنته زنة اسم المفعول وانتهى اإلشكال، والذي  :عند من يقول
ا كانت موجودة ليقع عليها الفعل، ما كانت موجودة ليقع عليها نها مإ :ال، مصدر، مفعول مطلق، يقول :يقول

ال نشرح للمبتدئين  إحنافعل الفاعل، وهللا ما أدري   .للمنتهيين..وا 
 طالب:......

مشتق  لفظ الجاللة: هللا،عندهم إذا قلت  فمثال  هم عندهم الوزن له اعتباره،  ، لكنمن حيث المعنى نعمواضح؟ 
ال جامد من مصدر هل في أخوذ ممشتق الأصل جامد لماذا؟ ألنه  :األكثر على أنه مشتق، ومنهم من يقول ؟وا 

 زنته زنة المشتق فهو من المشتقات بهذا االعتبار. ، لكنا فيم يؤخذ منه؟ -جل وعال-مصدر قبل هللا 
 ."وركبت الفرس انحو ضربت زيد  "

 إعرابها؟  ،ا، وركبت الفرس، ضربت زيد  اضربت زيد  
 : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة. اضربت: فعل وفاعل، وزيد  

 ؟إعرابها ،ركبت  الفرس
 طالب:......

 لماذا جاء بهذين المثالين؟ طيب، مفعول به الفرس منصوب، 
 طالب:......

 .كل الظواهر وال اقتصر على واحد ما يكفي واحد؟ جاء بمثالين ما استوعبليش هو للمفعول به الظاهر، 
 طالب: لما يعقل ولما ال يعقل.

من  اد فروق  تجالمنون وغير المنون، والعلم،  (ألد)بانظروا الفوارق، المعرف  ؟اوأيض  طيب  لما يعقل ولما ال يعقل.
 .يمكن تجي هنااألبواب كل 

 ."وهو قسمان: ظاهر ومضمر"
 الفصيحة.الفاء فالظاهر ظاهر ومضمر، 

 ."فالظاهر ما تقدم ذكره"
 الفرس.وركبت  ،اما تقدم ذكره بالمثال، ضربت زيد  ما تقدم ذكره، يعني بالمثال، 

 ."والمضمر قسمان: متصل ومنفصل"
 تصل.مضمر قسمان: متصل ومنفصل، المال
 ."فالمتصل اثنا عشر"

يتقدم على عامله هذا الضابط، المنفصل في حال االختيار،  (إال)ال يتقدم على عامله المتصل، وال يقع بعد 
ال المنفصل؟ يمك، (إال)ويقع بعد   ن يتقدم على عامله ويقع بعد إال؟طيب المستتر من قبيل المتصل وا 

 طالب:......
 تصل والمنفصل.، بالحد، يعني على تعريف المها

 طالب:......



هل ينطبق عليه تعريف المتصل أو المنفصل؟ الكالم في المستتر،  ،كيف منفصل؟ المستتر أنا أريد المستتر
  تقدر تضعه بعد إال؟تقدمه على عامله؟  تقدرالضمير المستتر، 

 طالب:......
 وقت استتاره؟ ، لكنا، إذا أبرزته صار بارز  اما صار مستتر   ابارز   اال، صار ضمير  

 طالب:......
هو  اإذ  هو منفصل، ما يتقدم  اعندنا ضوابط، فرق بين المنفصل وبين المتصل، يتقدم على عامله إذ   إحناأيوه، 

إذا عطفت على الضمير المتصل، ضمير الرفع المتصل، إذا عطفت عليه، ولذلك  ؛هذا الضابط عندهممتصل، 
ال ما تفصل؟ تفصل ت على الضمير المستترصل، إذا عطفال بد أن تفصل بالضمير المنف ألن  ؛تفصل وا 

 .في حكم المتصل عندهمستتر الم
 ."فالمتصل اثنا عشر"

 وعرفنا سببمخاطب وغائب، ، متكلم و ثالثة ضمائر، المتكلم والمخاطب والغائب،ال اثنا عشر؛ ألن عندك
ولذلك ال يتقدم على عامله وال يقع بعد  ؛المتصل هم للمتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، هذا مر بنا فيما سبق،تقديم

بنفسه، أو يكون معه  افضمير المتكلم إما أن يكون منفرد  اصل، إال بف اإذا كان مرفوع  وال يعطف عليه  (إال)
عندنا اآلن اثنا ومثله غيره، والمتكلم له خمس حاالت، المفرد، المفردة، المثنى، جمع اإلناث، جمع الذكور، 

 .للمخاطب، وخمسة للغائب، وقل مثل هذا في المنفصلللمتكلم، وخمسة ن اعندنا اثنعشر، 
وضربهما وضربهم ن وضربه وضربها كوضربِك وضربكما وضربكم وضرب نحو قولك: ضربني وضربنا وضربك  "

 ."وضربهن
 امرار   أو من يريد تأكيد الفعل، عرفنااثنا عشر، ضربني المتكلم وحده، ضربنا المتكلم معه غيره أو المعظم نفسه 

إنا )ونقلنا هذا من صحيح البخاري في تفسير سورة بضمير الجمع، أن العرب تؤكد فعل الواحد  انا مرار  تقدم ب
المخاطبة المؤنثة  من الصحيح، ضربني وضربنا، هذا للمتكلم، ضربك المخاطب المذكر المفرد، ضربك   (أنزلناه

اطبين، ر والمؤنث، ضربكم: للمخاطب، لجمع المخ، يعني للمذكاللمخاطب المثنى مطلق  ضربكما: المفردة، 
 هذه ضمائر. طبات،لجمع المخا وضربكن

مجموع  ا، إذ  اخمسة أيض   وضربهم وضربهن،ضربه وضربها وضربهما وقل مثل هذا في ضمائر الغيبة، 
 طيب اللي بعدها.الضمائر المتصلة؟ كم؟ اثنا عشر، 

 ."والمنفصل اثنا عشر"
 كذلك مثله.

يانا نحو قولك: إي" ياكاي وا   ."وا 
يانا ضرب، عامله، والمتصل؟ ال يجوز أن يتقدم على عامله، هذا المتكلم المنفصل يتقدم على ف إياي ضرب، وا 

و)إياكم ضرب(، و)إياهن  و)إياكما ضرب(، و)إياك  ضرب(، والمتكلم معه غيره، و)إياك ضرب(،بمفرده 
 على ما تقدم. ضرب(،

يان" ي اوا  ياكما وا  ياِك وا  ياك وا  ياها وا  ياه وا  ياكن وا  ياهناكم وا  ياهم وا  ياهما وا   ."وا 



 .اثنا عشر
 طالب:......

عيسى يمكن؟ ضرب موسى  : ضرب موسى عيسى،ما تقولإال إذا خشي اللبس،  ؟إيش المانعنعم، إيه قد يتقدم 
يجوز تأخير هو الفاعل، فإذا خشي اللبس ال ال بد أن يكون المتقدم  الكن ما تدري أيهما الفاعل من المفعول، إذ  

لئال يعود الضمير على متأخر  ؛المفعوليعود إلى المفعول وجب تقديم  الفاعل على ضميرٍ  أشتمل، إذا الفاعل
ن إ :هل يمكن أن تقول (أرضعت الصغرى الكبرى )إذا وجد قرينة تدل على المراد، إذا قلت:  ، لكنورتبة الفظ  

يمكن  ى(أكل موسى الكمثر ) ،ألن هنا قرينة لمفعول هنا؛وز أن تقدم الفاعل واما يمكن؟ يج ،الصغرى هي الفاعل
فى اللبس ال بأس، أما إذا وجد أن يكون موسى هو المأكول؟ إذا وجد قرينة تدل على المراد ال بأس، إذا انت

 بد أن يتقدم الفاعل على المفعول.اللبس فال 
 طالب:......

ذا قلت: هذه تزكية،  (أكل طعام كم األبرارَ )نعم، إيه، إذا قلت:  يأكل هذا دعاء لهم أن ال  (أكل طعاَمكم األبرار  )وا 
 طعامهم إال تقي.

 طالب:......
 رب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع.نعم، الع

 طالب:......
ال ما (إنا أنزلناه)في تفسير سورة  في إشكال؟  من كتاب التفسير من صحيح البخاري، في إشكال في الدرس وا 

ال ما في؟درس النحو فيه إشكال وا    ال يحتاج سؤال وا 
 طالب:......
المفعول وبين  : كيف تفرق بين المفعول بهقل ، لكنكل حال المفعول به واضح التمييز بيجي على (ا)أكلت خبز  

 المصدر.مزيد بحث في باب  -إن شاء هللا-وسيأتي  ؟المطلق مثل خلق هللا السماوات
 طالب:......

، هذا تركيب عرفي، تركيب عرفي هذا، حارأكلهم  الطعامألن  ؛في إشكالما  تركيب اللغوي الحيث من وشلون؟ 
 ال بأس. ،م حارهكلأ :إذا قال لكن

  .وهللا أعلم
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


